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 A CÉG BEMUTATÁSA  
 
A Lovász Kft. jogelődje 1980.-ban kezdte meg működését Gyulán. Jelenlegi telephelyén 1998 óta 
tevékenykedik. A több mint 50 fős, korszerű gyártó berendezésekkel felszerelt üzem az ipar minden 
területére gyárt – évi ~15 millió darab - precíziós, forgácsolt alkatrészeket. Partnereink között 
megtalálhatók az ipar minden területének legnagyobb képviselői, (elektronika, pneumatika, gépgyártás, 
automatizálás.) 
 
 
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK  
 
A látogatók a Modern Gyárak Éjszakája rendezvény keretében a következő feltételek teljesítése és 
betartása esetén vehetnek részt a Lovász Kft. gyárlátogatáson (a gyárlátogatás megszervezését a Lovász 
Kft. biztosítja, a részvétel feltételeit a Lovász Kft. az alábbiakban határozza meg):  
 
• Írásban történő előregisztrációz a Lovász Kft.-nél. Csak azok a személyek vehetnek részt az 
eseményen, akik a részvétel biztosításához szükséges adataikat megadták, és akiknek a jelentkezését 
visszaigazoljuk.  
 
• Az elő regisztrációban az alábbi adatok megadása kötelező:  
- A látogató teljes neve  
- Részvétel szempontjából megfelelő életkor igazolása (a látogatók életkora csak 16-75 év között lehet)  
- Munkahely megnevezése  
- Elérhetőségi email cím vagy telefonszám (visszaigazolás céljára)  
- Választott indulási időpont.  
 
• A rendezvény ideje alatt nem lesz egészségügyi személyzet készenlétben, így csak megfelelő egészségi 
állapotban lehet részt venni a látogatáson (pl. betegségből eredő eszméletvesztés, szívproblémák, 
csökkent halló- és látóképesség stb. esetén a Lovász Kft. nem felelős semmilyen ebből eredő sérülésért, 
egészségi állapot romlását előidéző következményért).  
 
• A gyárlátogatáson csak teljesen józan személyek vehetnek részt. Amennyiben a helyszínen előzetes 
alkoholfogyasztás jelei fedezhetők fel valamely regisztrált látogatón, úgy annak beléptetését a szervezők 
megtagadhatják.  
 
• A Lovász Kft. fenntartja a jogot, hogy a Lovász Kft. vállalati know-how-ja védelme érdekében az 
előzetes jelentkezők közül bizonyos személyek belépését visszautasíthatja.  
 
• Érkeztetés csak és kizárólag a Lovász Kft. 5700 Gyula, Szentháromság u. 14. szám alatti főbejáratán 
történik a regisztráció visszaigazolásakor megküldött időpontban. Parkoló korlátozott számban áll 
rendelkezésre az épület előtt és mögött. 
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• A látogatók személyes tárgyai nem kerülnek ellenőrzésre, viszont kézitáskánál nagyobb táska vagy 
csomag bevitele nem lehetséges. Mivel a portán ruhatári, értékmegőrzési szolgálatot nem biztosítunk, 
így az ilyen tárgyakkal érkezők nem vehetnek részt a gyárlátogatáson.  
 
• A Lovász Kft. területén, ill. a látogatás során:  
- tilos dohányozni  
- tilos fényképezőgépet, mobiltelefont, bármilyen adatrögzítőt behozni. Ezeket kérjük otthon, vagy a 
gépkocsiban hagyni, mert a szervezők megtagadják a belépést, vagy távozásra szólíthatják fel a látogatót, 
amennyiben valakinél bármilyen adatrögzítőnek a Lovász Kft. telephelyére történő bevitelét, illetve 
annak használatát észlelik.  
- tilos behozni bármilyen élelmiszert, folyadékot, folyékony vegyszert és porszerű anyagot  
- a látogatók sem gépet, gépi berendezést, gyártó-szerelő eszközt, sem anyagot vagy alkatrészt nem 
érinthetnek meg, illetve anyagokat és alkatrészeket nem vihetnek magukkal. 
- a látogatók kötelesek a sárga vonallal kijelölt közlekedő utakon maradni, azokról nem léphetnek le, 
kivéve ha a túravezető erre engedélyt ad. 
- a gyárlátogatás során csak a csoport kísérőit szólíthatják meg, a Lovász Kft. más, műszakos 
dolgozóival nem kezdeményezhetnek semmiféle kommunikációt.  
 
• A gyárlátogatás csak és kizárólag a Modern Gyárak Éjszakája rendezvény céljait szolgálja, így a 
látogatók részéről sem marketing, sem értékesítéssel összefüggő, illetve munkakeresés tevékenység nem 
megengedett a látogatás során.  
 
• A gyárlátogatás 8 fős csoportokban zajlik, 30 percenkénti indulással, a helyszínen történő megjelenési 
időpontokat az elő regisztrációt követő visszaigazolásban adjuk meg.  
 
• A regisztrációval egyidejűleg a Lovász Kft. tájékoztatja a résztvevőket a Lovász Kft. adatkezelésre és 
adatvédelemre vonatkozó információkról, amely tájékoztatás átvételét a jelentkező a regisztrációval 
megerősíti.  
 
• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyárlátogatás alkalmával készülhetnek a rendezvényt megörökítő 
fényképfelvételek, amelyeket felhasználhatunk a rendezvény médiában való megjelenítése vagy más, a 
Lovász Kft. tevékenységét ismertető anyagok készítése céljára. Amennyiben a résztvevő bármely okból 
nem szeretne ezeken látszani, illetve tiltakozik a róla készült felvétel felhasználása ellen, kérjük, jelezze a 
helyszínen vagy utólag az info@lovaszkft.hu email címen.  
 


